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Szczęście człowieka

• Stworzony by był szczęśliwy
• Fałszywe wizje szczęścia
• Bycie sobą w 100% (czystość)

– Wzrost do pełni wolności wewnętrznej
– Relacja z Bogiem
– Relacje z ludźmi

• Warstwy reakcji
– Sterowane podkorowo (charakter popędowy)
– Wynikające z uczuć i emocji
– Sterowane rozumem i wolą

 

Kobieta – człowiek 
stworzony do macierzyństwa

• Ukierunkowana na człowieka i relacje

• Bardzo wrażliwa na dotyk

• Poczucie własnej wartości
– Kategorie estetyczne (piękno)

– Kategorie moralne (dobro)

• Geniusz
– Dostrzeganie drobiazgów

– Empatia

– Gotowość do poświęceń dla człowieka potrzebującego
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Kobieta – współżycie płciowe

• Dopełnienie małżeństwa (jako jednej, wiernej, 
wyłącznej, dozgonnej, otwartej na potomstwo 
miłości, poprzedzonej jednością psychiczną i 
duchową) 

• Droga do macierzyństwa

• Reakcja ciała powolna na delikatne bodźce

• Współżycie „rozrywkowe” (wynaturzenie po 
linii niekontrolowanych uczuć nazywanych 
„miłością”)
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Mężczyzna – człowiek 
stworzony do ojcostwa

• Ukierunkowany na świat materii i wielkie dzieła (zdolny 
do walki i zdobywania, ciężkiej pracy, wysiłku)

• Podatny na bodźce wzrokowe
• Poczucie własnej wartości

– Siła i sprawność (fizyczna, intelektualna,… duchowa)
– Akceptowalność seksualna przez żonę

• Geniusz
– Dalekowzroczność
– Ścisły umysł, analiza faktów i tworzenie ciągów logicznych
– Gotowość do najwyższych poświęceń dla wymyślonego 

przez siebie lub zaakceptowanego rozumem dzieła, idei

Kobieta w oczach mężczyzny 7/15

 

Mężczyzna – współżycie płciowe

• Groźba wyrwania z kontekstu trwałej więzi i 
rodzicielstwa (narażony na przygodne 
kontakty)

• Reakcja ciała gwałtowna (bodziec wzrokowy 
przetworzony wyobraźnią)

• Łatwo koncentruje się na silnych doznaniach 
(przeżywanych automatycznie)
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Kobieta w oczach mężczyzny

• Spojrzenie czyste, pełne zachwytu, adoracji, 
uwielbienia – potwierdza wartość kobiety, 
daje poczucie bycia kochaną

• Spojrzenie pożądliwe, bezwstydne – odziera 
kobietę z wartości osoby, daje poczucie bycia 
przedmiotem użytku

– Uruchamia bodziec psychogenny (wyobrażeniowy)  
a on reakcję napięcia i podniecenia seksualnego
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Kobieta w oczach mężczyzny c.d.

• Zarówno zachwyt jak pożądanie prowadzi do 
pragnienia zdobycia kobiety

– W celu poświęceniu jej życia jako żonie i matce 
wspólnych dzieci (wobec dostrzeżonej wartości osoby)

– W celu użycia i zaspokojenia żądzy bez żadnych 
zobowiązań (wobec dostrzeżonej przydatności 
użytkowej)

Nieczyste spojrzenie mężczyzny praprzyczyną 
wszelkiego zła na linii kobieta - mężczyzna
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• Podziw dla osiągnięć (również materialnych) i siły 
intelektu , sprawności fizycznej

• Wiara w możliwości (na pewno dasz radę)
• Powierzenie ważnych decyzji bez kontroli 

(zaufanie)
• Docenienie trudu utrzymania rodziny
• Poddawanie się pod opiekę i obronę
• Mądre kierowanie w relacjach z sobą (również 

intymnych) oraz z innymi ludźmi 
• Powstrzymanie się od negowania i poprawiania

„Muza”, motywacja do wzrostu i… 
nauczycielka mężczyzny
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Niewykorzystana szansa kobiet
• Brak szacunku dla siebie samej … utrudnia mężczyźnie szanowanie kobiety

• Prowokowanie pożądania (ubiór, zachowanie)… utrudnia czyste spojrzenie

• Bycie „samowystarczalną”, twardą, agresywną … odbiera mężczyźnie chęć 
do pomocy, obrony

• Zgoda na współżycie przed ślubem… przerywa motywacje do wzrostu by ją 
zdobyć, co owocuje degradacją mężczyzny

• Przejęcie władzy w rodzinie… naraża dom na niestabilność przez uleganie 
emocjom i uczuciom

• Przejęcie odpowiedzialności za losy rodziny… zwalnia mężczyznę z wysiłku 
i likwiduje teren jego potencjalnego wzrostu

• Dominacja w wychowaniu dzieci… odbiera dorastającym relację z ojcem co 
ułatwia ich zagubienie w życiu

• Nie chronienie się pod skrzydła mężczyzny… ułatwia mu degradację a 
nawet degenerację (z naturalnego obrońcy kobiety może stać się 
agresorem)
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Odpowiedzialność mężczyzny

Bez względu na to jak bardzo pogubiły się 
kobiety, jak źle wychowują mężczyzn i jak 
bardzo utrudniają mężczyznom wypełnianie 
ich odwiecznej roli…

odpowiedzialnymi za zniszczenie rodziny, 
ojczyzny i świata są mężczyźni

podpisano: mężczyzna Jacek Pulikowski
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„Mężczyzna długo pozostaje pod 
wrażeniem… jakie zrobił na 

kobiecie.”
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kontakt

www.jacekpulikowski.pl

 

 

 


